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Conferința anuală a coordonatorilor sudării, 19—20 

 

Asociaţia de Sudură din România organizează anual, începând cu anul 

2013, Conferinţa coordonatorilor sudării. 
Conferinţa se adresează în primul rând specialiştilor din industrie care 

activează în domeniul sudării şi cuprinde prezentări de actualitate şi 
interes practic cu referire la utilizarea procedeelor de sudare şi 
managementul proceselor de sudare. 

În anul 2017 ASR organizează Conferința coordonatorilor sudării în 
perioada 19 - 20 octombrie la Satu Mare în parteneriat cu SC 

ROSENDAHL INDUSTRIAL SERVICES SRL Satu Mare, SC STEIGER SRL 
Carei și Sucursala ASR Cluj Napoca. Pe parcursul conferinței se 
organizează și o expoziție în domeniul sudării și al examinărilor  

nedistructive. 
- Program sinteză provizoriu - 

Joi, 19 octombrie 2017 
08.00 - 09.00 Înregistrarea participanților 
09.00 - 09.30 Cuvânt de deschidere. Prezentarea participanților  

09.30 - 11.00 Secțiunea 1: Experiența coordonatorilor sudării – povești 
   de succes 

11.00 - 11.30 Pauză   
11.30 - 13.30 Secțiunea 2: Aplicații practice deosebite în realizarea  

   construcțiilor metalice sudate 
13.30 - 15.00 Pauză de prânz 
15.00 - 17.30 Secțiunea 3:  Noutăți în domeniul echipamentelor,  

   tehnologiilor și materialelor de sudare/tăiere 
17.00 - 18.30 Vizită tehnică: Rosendahl Industrial Services SRL Satu  

   Mare 
19.00 - 22.00 Cină festivă 
Vineri, 20 octombrie 2017 

09.00 - 11.30 Seminar EWF: probleme actuale în coordonarea sudării 
11.30 - 12.00 Pauză 

12.00 - 14.00 Întâlnirea grupului de lucru ASR ”Formarea personalului  
   sudor” 
12.00 - 14.00 Ședință deschisă a comitetului tehnic de standardizare  

   ASRO/CT 39 
- Acțiuni asociate - 

Miercuri, 18 octombrie 2017 
16.00 - 19.00 Şedinţa Consiliului Director al ASR  
Joi, 19 octombrie 2017 

13.30 - 15.00 Şedinţa Consiliului Director al ASR CertPers  
Vineri, 19 octombrie 2017 

08.00 - 09.00 Şedinţa Colegiului de redacţie al revistei SUDURA 
Pentru mai multe informații puteți contacta secretariatul ASR, Loredana 
Tioc, loredana.tioc@asr.ro sau 0256-200041. 
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În urma examenelor din luna iunie a.c. au absolvit un număr de 33 de cursanţi înscrişi la 

cursurile organizate de ASR, atât de Inginer Sudor Internaţional/European cât și de 

Specialist Sudor Internațional/European după cum urmează: 

O nouă serie de diplome acordate ca urmare a cursurilor organizate de ASR 

Nume și Prenume Localitatea Prenume/Nume Localitatea 

Bircea Vladimir Câmpia Turzii Marica Laurențiu Costinel Sibiu 

Bucur Daniel Alexandru București Mogoș Claudiu Cosmin Galați 

Buda Alexandru Cluj-Napoca Orăscu Bogdan Constanța 

Catană Alexandru Constanța Pândaru Bogdan Ploiești 

Chirițoi Cristian Sat Filipeștii de Pădure Puchianu Marian Călărași 

Chisar Alexandru Galați Rotaru Costică Bistrița 

Deoancă Mircea Com. Baciu, Cluj Sîrbu Iulian Alexandru Sibiu 

Dumitrașcu Valeriu Râmnicu Sărat Slăbuțu Andrei Brașov 

Fanaca Marcel Galați Stan Ioan Dumitru Bacău 

Florea Ionuț Com. Poeni, Teleorman Stemate Alexandru București 

Guran Iulian Cluj-Napoca Stoian Gelu București 

Horvat Mihais Remus Turda Șerban Violeta Brăila 

Ion Marian Vicențiu Sat Prislopu Mare, Argeș Tiba Iulian Constanța 

Istvanffi Daniel Cluj-Napoca Toma Silviu Brașov 

Luca Marius Ionuț Botoșani Vasile George Mangalia 

Lucian Pavel Ciprian Satu Mare   

Diplome - Specialist Sudor Internațional/European IWS/EWS 

Prenume/Nume Localitatea 

Puiu Cristian Nicolae Ploiești 

Săcăcean Nicolae Ștefan Cluj 

Diplome - Inginer Sudor Internațional/European IWE/EWE 

Asociația de Sudură din România îi felicită și le urează mult succes în activitatea de 

coordonare a sudării! 

Ultimele apariții în biblioteca ASR 

Biblioteca ASR conține o vastă ofertă de publicații din domeniu din diverse țări. Dintre 

revistele pe care le primește în format tipărit sau în format electronic amintim 

următoarele: 

 Welding Journal—AWS SUA   Revista de turnătorie—România 

 Der Praktiker—DVS Germania   Revista Italiana della Saldatura—Italia 

 Welding and Cutting—DVS Germania  Svetsen—Suedia 

 Indian Welding—India    Zavarivanje—Serbia   

 Schweisstechnik Soudure—SLV Austria  Revista Construcțiilor—România 
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SR EN ISO 17635:2017, Examinări nedistructive ale sudurilor. Reguli generale 

pentru materiale metalice 

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN ISO 17635:2016 și înlocuieşte SR EN ISO 17635:2010. 

Acest document dă îndrumări pentru alegerea metodelor de examinare nedistructivă 

(END) a sudurilor şi evaluarea rezultatelor în cadrul controlului calităţii, îndrumări bazate 

pe cerinţele referitoare la calitate, material, grosimea sudurii, procedeul de sudare şi 

volumul examinării. Acest document specifică, de asemenea, şi regulile generale şi 

standardele aplicabile diferitelor tipuri de examinare, atât din punct de vedere 

metodologic, cât şi din punct de vedere al nivelurilor de acceptare, pentru materiale 

metalice.  

Nivelurile de acceptare nu pot fi o interpretare directă a nivelurilor de calitate definite în 

ISO 5817 sau ISO 10042. Ele sunt legate de calitatea globală a unui lot de suduri 

realizate. 

Cerinţele pentru nivelurile de acceptare pentru END sunt corelate cu nivelurile de calitate 

definite în ISO 5817 sau ISO 10042 (moderate, medii şi ridicate) numai pe o bază 

generală şi nu în detaliu pentru fiecare indicaţie. 

Anexa A a standardului dă corelaţii între standardele referitoare la calitate, END şi niveluri 

de acceptare, iar anexa B oferă o privire de ansamblu asupra standardelor referitoare la 

niveluri de calitate, niveluri de acceptare şi metode END. 

SR EN ISO 10675-1, Examinări nedistructive ale sudurilor. Niveluri de acceptare 

pentru examinarea radiografică. Partea 1: Oţel, nichel, titan şi aliajele acestora 

Acest standard reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN ISO 10675-1:2016 și înlocuieşte SR EN ISO 10675-1:2014. 

Acest document specifică nivelurile de acceptare pentru indicaţiile imperfecţiunilor din 

sudurile cap la cap ale oţelurilor, nichelului, titanului şi aliajelor acestora, detectate prin 

examinare radiografică. Dacă s-a convenit printr-un acord, nivelurile de acceptare pot fi 

aplicate şi altor tipuri de suduri sau de materiale. 

Nivelurile de acceptare pot fi în relaţie cu standarde de sudare, standarde de aplicaţie, 

specificaţii sau coduri. Acest document presupune că examinarea radiografică a fost 

efectuată în conformitate cu ISO 17636-1 şi ISO 17636-2. 

Atunci când se verifică dacă o sudură satisface cerinţele specificate pentru un nivel de 

calitate a sudurii, se compară dimensiunile imperfecţiunilor permise de standarde cu 

dimensiunile indicaţiilor evidenţiate printr-o radiografiere a sudurii.  

Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 39   

Standard european adoptat de ASRO (comitetul tehnic CT 40 – Examinări 

nedistructive) ca standard român prin metoda traducerii în decembrie 2016 

Standarde europene adoptate de ASRO (comitetul tehnic CT 39 – Sudare și 

procedee conexe) ca standarde române prin metoda traducerii în iunie 2017 

SR EN ISO 15548-3:2009, Examinări nedistructive. Aparatură pentru examinare 

prin curenţi turbionari. Partea 3: Caracteristicile sistemului şi verificarea 

acestora 

Standardul reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al standardului 

european EN ISO 15548-3:2008 și înlocuieşte SR EN 13860-3:2004 

Această parte a ISO 15548 are ca obiect identificarea caracteristicilor funcţionale ale unui 

sistem cu curenţi turbionari de uz general şi furnizează metode pentru măsurarea şi 

verificarea acestora. Evaluarea acestor caracteristici permite o descriere bine definită şi 

comparabilitatea unui aparat cu curenţi turbionari.  

Prin alegerea judicioasă a caracteristicilor, un sistem de examinare prin curenţi turbionari, 

coerent şi eficace, poate fi conceput pentru o aplicaţie specifică. Atunci când se utilizează 

accesorii, acestea sunt caracterizate utilizând principiile din această parte a ISO 15548. 

Această parte a ISO 15548 nu specifică volumul de verificări şi nici criterii de acceptare 

pentru caracteristici. Acestea sunt date în documentele de aplicare.    

Petru Țenchea, Președinte ASRO/CT 40   
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05-07.09.2017 - Expoziția internațională Testarea materialelor 2017, Telford, Marea 

Britanie, http://www.materialtesting.org 

19-20.09.2017 - Al 7-lea Colocviu IIW de cerectare şi colaborare în sudură, 

Cambridge, Marea Britanie, http://www.twi-global.com/news-events/events/7th-iiw-

welding-research-and-collaboration-colloquium 

25-29.09.2017 - Târgul internaţional de sudură şi tăiere, Düsseldorf, Germania, 

http://www.schweissen-schneiden.com/media 

04-05.10.2017 - A 5-a Conferință internațională privind noutățile științifice și tehnice 

despre sudarea cu element activ rotitor, Metz, Franța, fswp-2017.com/sites/default/

files/FSWP2017nov-web.pdf 

11-14.10.2017 - Târgul tehnic internațional București (T.I.B.), București, România, 

http://www.tib.ro 

19-20.10.2017 - Conferința anuală a coordonatorilor sudării, Satu Mare, 

România, http://www.asr.ro 

09-10.11.2017 - Conferința internațională “Integritate structurală a construcțiilor 

sudate”, Timișoara, http://www.isim.ro 

 

TIB 2017 – inovație în tehnologie! 

Cea de-a 43-a ediție a TIB - Târgul Tehnic Internațional este organizată de ROMEXPO 

București în perioada 11-14 octombrie 2017. 

În cadrul târgului se vor regăsi reprezentanți din domeniile: inginerie mecanică și 

electrică, mașini-unelte, echipamente hidraulice, metalurgie, electronică și 

automatizări, roboți industriali, dar și comunicații, IT și software industrial. 

Timp de patru zile TIB va reprezenta spectacolul progresului tehnologic, întrucât 

Romexpo împreună cu partenerii săi își așteaptă vizitatorii specialiști și publicul larg cu 

un program variat de evenimente conexe interesante și de actualitate în domeniul 

tehnic, special conceput pentru a veni în completarea programului de vizitare. 

La această ediție a târgului Asociația de Sudură din România este partener media și va 

avea un stand propriu pe tot parcursul evenimentului.   

Asociația de Sudură din România organizează în cadrul Târgului de la Romexpo o 

conferință cu titlul “Impactul noilor cerințe ale directivelor și standardelor europene 

asupra performanțelor de sănătate și securitate în muncă în activitatea de sudare. 

Metode - personal - materiale – echipamente”. Conferința va avea loc în data de 13 

octombrie în intervalul orar 14 - 17 și sunt invitate să participe persoanele interesate 

de această temă. 

Detalii suplimentare privind organizarea și desfășurarea târgului sunt disponibile la  

adresa  www.tib.ro. 

Manifestări tehnico-științifice 2017 

Târgul Internațional de Sudare și Tăiere ce va avea loc în perioada 25—29 septembrie 

2017 la Dusseldorf, Germania este cel mai mare târg din domeniu la care participă 

peste 1.000 de exponați și peste 54.000 de vizitatori. 

În data de 27 septembrie va avea loc și concursul internațional WELDCUP. România 

este reprezentată de o delegatie formată din 5 membri, un coordonator de echipă (Ing. 

Frici Eneia, COMELS SA Bistrița), un reprezentant al țării noastre în juriul concursului 

(Ing. Mihaiel Nanu, Șantierul Naval DAMEN Galați ) și 3  concurenți (Chirlijan Cristian 

Ionuț și Pop Dănuț Florin, COMELF SA, Bistrița și Nichifor Ștefan, Șantierul Naval 

DAMEN Galați).  

Asociația de Sudură din România le urează mult succes la concurs! 

Târgul Internațional de la Dusseldorf - Germania 


